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∆ΕΛΤΙΟ   ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                  
 

Όνοµα Προϊόντος :       CARAMELLA  
                                                                                                              
 1 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.1. Στοιχεία Παρασκευάσµατος 
Εµπορική Ονοµασία: CARAMELLA 

Αριθµός καταχώρισης κατά REACH:  Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την 
παρασκευή αυτού του προϊόντος, έχουν προ καταχωρηθεί από τους προµηθευτές. 
Cas No. : ∆εν υπάρχει, βλ. Ενότητα 3 
1.2. Χρήση προϊόντος 
Αναγνωρισµένες χρήσεις:  Καθαριστικό υδατικής βάσης. 
1.3. Στοιχεία παρασκευαστή  
Όνοµα: POLARCHEM ΕΠΕ                                                                       
∆ιεύθυνση: ∆ιός 26    177 78   Ταύρος    ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 34 13 325 
 
1.4. Τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης : Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: +30 210 7793777 
 
2 – ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
2.1. Ταξινόµηση 
Κοινοτική οδηγία 1999/45/EΟΚ: Xi, Ερεθιστικό 
 
2.2. Σήµανση:    
Council Directive 1999/45/EEC : 
Council Regulation 1272/2008/EC :                                                      

  
R36 

                                                           
 
3 – ΣΥΣΤΑΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
  
Περιγραφή: Υδατικό µίγµα τασιενεργών 
 
Όνοµα ουσίας CAS No Περιεκτικότητα 

β/β Ταξινόµηση 

Alcohol Ethoxylate 26183-52-8 5-10% Xn R22, R41 

Ethyl Maltol 4940-11-8 <1% Xn R22 
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4 – ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 

Αναπνοή: Αν το θύµα εµφανίσει σηµάδια δυσφορίας ή ερεθισµού µεταφέρετε το σε 
καθαρό αέρα. Αν τα συµπτώµατα επιµένουν, αναζητήστε άµεσα ιατρική βοήθεια. 
Κατάποση: Μην προσπαθήσετε να προκαλέσετε εµετό εκτός και αν δοθούν σχετικές 
οδηγίες από ιατρικό προσωπικό.  
 
Πιείτε µεγάλη ποσότητα νερού ή γάλακτος. Μην προσπαθήσετε να δώσετε υγρά σε 
αναίσθητο άτοµο. Αναζητήστε άµεσα ιατρική βοήθεια. 
Επαφή µε το δέρµα: Να µην γίνεται αλόγιστη χρήση. 
Επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν 
παρατηρηθεί επίµονος ερεθισµός στα µάτια αναζητήστε ιατρική βοήθεια αν απαιτείται. 
 

4.2. Κυριότερα συµπτώµατα, οξεία και χρόνια 
Αναπνοή: Μεγάλες ποσότητες µπορεί να προκαλέσουν ερεθισµό του αναπνευστικού. 
Κατάποση: Αν καταποθεί, µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό σε στοµάχι και οισοφάγο. 
Επαφή µε το δέρµα: Εκτεταµένη έκθεση στο συµπυκνωµένο προϊόν µπορεί να 
προκαλέσει ερεθισµό. 
Επαφή µε τα µάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. 

 
5 – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 
Σηµείο ανάφλεξης: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο  
Εκρηκτικά όρια: Το προϊόν δεν προκαλεί έκρηξη 
Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: Μη εφαρµόσιµο 
5.1. Πυροσβεστικά µέσα: 

Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Χρησιµοποιήστε 
πυροσβεστικά µέσα κατάλληλα για τα  υλικά που ήδη καίγονται. 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι λόγω έκθεσης στο προϊόν ή σε προϊόντα καύσης του. 
Ειδικές παρατηρήσεις για τους κινδύνους ανάφλεξης ή έκρηξης: Κανένας γνωστός 

5.3. Ειδικά µέτρα πυρόσβεσης :  
Οι πυροσβέστες θα πρέπει να φοράνε πλήρη αναπνευστικό εξοπλισµό. 

 
6 – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
6.1.  Προσωπικές προφυλάξεις, εξοπλισµός προστασίας και διαδικασίες αντιµετώπισης                 
          έκτακτης   ανάγκης 

Για κανονικό προσωπικό: Χρησιµοποιήστε τον εξοπλισµό προστασίας που 
αναφέρεται στην Ενότητα 8 και αποφύγετε την κατάποση ή την άµεση επαφή µε το 
δέρµα και τα µάτια. 
Για το προσωπικό ασφαλείας: Χρησιµοποιήστε τον εξοπλισµό προστασίας που 
αναφέρεται στην Ενότητα 8 και αποφύγετε την κατάποση ή την άµεση επαφή µε το 
δέρµα και τα µάτια. Το χυµένο προϊόν είναι ολισθηρό, φορέστε ειδικά υποδήµατα. 

6.2. Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις 
Αποφύγετε τη µαζική απόρριψη  στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα και στο 
έδαφος. 

6.3. Μέθοδοι καθαρισµού 
Συλλέξτε το χυµένο υλικό σε χαντάκι ή υδρορροή προκειµένου να το εµποδίσετε να 
φτάσει στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα και την αποχέτευση. Ρίξτε αδρανή υλικά και 
σκουπίστε το σε ειδικό κάδο απόρριψης. 

6.4. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας διαρροής 
Καθαρίστε την περιοχή µε απορρυπαντικό, απορρίψετε µέσα σε ειδικά δοχεία.  
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7 – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
7.1. Χειρισµός 

Προσωπική Προστασία: Αποφύγετε την άµεση επαφή µε τα µάτια κατά το χειρισµό και 
µην καταπίνετε. Πλύνετε προσεκτικά τα µέρη του σώµατος που ήρθαν σε επαφή µε το 
υλικό. Μην τρώτε ή πίνετε όσο χειρίζεστε το υλικό. Μην το αφήσετε να χυθεί ή να 
πιτσιλίσει.  
Περιβαλλοντική Προστασία:  Μην το χύνετε στο έδαφος ή σε υδάτινους αποδέκτες. 
 

7.2. Αποθήκευση 

◦ Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόµενο χώρο. Αποφύγετε την υπερβολική ζέστη 
ή το κρύο. 

◦ Μην τοποθετείτε το υλικό σε δοχεία χωρίς ετικέτα. 
 
8 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
8.1. Οριακές Τιµές Έκθεσης : ∆εν υπάρχουν γνωστά OEL για το κύριο συστατικό. 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι: Υδρορροές γύρω από το χώρο χειρισµού και 
αποθήκευσης της ουσίας. Χρησιµοποιήστε κεντρικό εξαερισµό αν η ουσία 
χρησιµοποιείται σε κλειστό χώρο. 

 Μέσα Ατοµικής Προστασίας: 
• Μάτια και πρόσωπο: Φορέστε προστατευτικά γυαλιά αν υπάρχει κίνδυνος να 

χυθεί το υλικό. 
• ∆έρµα: ∆εν απαιτείται ιδιαίτερη προστασία. 
• Αναπνοή: Συνήθως δεν απαιτείται. Οι ατµοί της ουσίας συνήθως δεν είναι 

επικίνδυνοι. Στην περίπτωση που το υλικό ψεκάζεται, χρησιµοποιήστε µάσκες. 
 
9 – ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
9.1. Γενικές πληροφορίες 
           Οσµή: Χαρακτηριστική                           Σηµείο ζέσεως: >100C 
 Όψη:  ∆ιαυγές υγρό    Σηµείο τήξης: κάτω από 0ºC   
           Σχετική πυκνότητα: 0,95 -1.00           Υδατοδιαλυτότητα: Πλήρως διαλυτό στο νερό 
           pH: 3.00 – 6.00                       Ιξώδες: Μη προσδιορισµένο  
 Σηµείο ανάφλεξης: Μη εύφλεκτο  
                            
10 – ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
10.1. Αντιδρασιµότητα και χηµική σταθερότητα: Η ουσία είναι σταθερή υπό κανονικές  
 συνθήκες. 
10.2. Επικίνδυνες αντιδράσεις 
10.3. Συνθήκες και υλικά προς αποφυγή  
 Αποφύγετε ακραίες θερµοκρασίες. Αποφύγετε την ανάµιξη µε άλλες χηµικές ουσίες. 
10.4. Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης : Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. 
 
11 – ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
11.1. Βασικές πληροφορίες 
 
Για το Alcohol Ethoxylate  
· Acute toxicity: 
· Primary irritant effect: 
· on the skin: Irritant to skin and mucous membranes. 
· on the eye: Strong irritant with the danger of severe eye injury. 
· Sensitization: No sensitizing effects known. 
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11.2. Επικινδυνότητα για την υγεία και τοξικολογικές πληροφορίες 
 Οξεία τοξικότητα: ∆εν υπάρχουν γνωστά συµπτώµατα.  

Ερεθισµός / διάβρωση δέρµατος: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό µετά από 
παρατεταµένη έκθεση. Μπορεί να επιδεινώσει προϋπάρχουσα δερµατίτιδα. 
Σοβαρές οφθαλµικές βλάβες / ερεθισµός: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. 

 Ευαισθητοποίηση του δέρµατος ή του αναπνευστικού: ∆εν υπάρχουν γνωστές  
 µελέτες ούτε γνωστές αλλεργικές αντιδράσεις. 

Μεταλλαξιογόνος δράση: ∆εν υπάρχουν γνωστές µελέτες. ∆ε θεωρείται 
µεταλλαξιογόνο. 

 Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: ∆εν υπάρχουν γνωστές µελέτες. 
 Άλλοι κίνδυνοι για την υγεία: Κανένας γνωστός. 
 
11.3. Άλλες πληροφορίες  

---      
12 – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
12.1. Οικοτοξικότητα :  
 
Για το Alcohol Ethoxylate  

 
Acquatic toxicity: No further relevant information available. 
· Additional ecological information: 
· General notes: 
Water hazard class 2 (German Regulation) (Assessment by list): hazardous for water 
Do not allow product to reach ground water, water course or sewage system. 
Danger to drinking water if even small quantities leak into the ground. 
 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης: 
         Τα τασιενεργά που περιέχονται στο µίγµα πληρούν τα κριτήρια βιοαποδόµησης όπως  
          αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά.  
12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 Οι ουσίες του µίγµατος δεν αναµένεται να βιοσυσσωρευτούν υπό κανονική χρήση. 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος : ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ : ∆εν υπάρχει σχετικός χαρακτηρισµός. 
 
 
13 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
Η ουσία πρέπει να απορρίπτεται σε κατάλληλα δοχεία, σύµφωνα µε τοπική, εθνική ή διεθνή 
νοµοθεσία. Μην απορρίπτετε σε υδάτινους αποδέκτες. ∆εν υπάρχουν άλλες ειδικές απαιτήσεις 
απόρριψης. 
 
 
14 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
Για το Alcohol Ethoxylate  
· Land transport ADR/RID (cross-border) 
· ADR/RID class: - 
· Maritime transport IMDG: 
· IMDG Class: - 
· Marine pollutant: No 
· Air transport ICAO-TI and IATA-DGR: 
· ICAO/IATA Class: - 
· Special precautions for user Not applicable 
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15 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή αυτού του προϊόντος, έχουν προ 
καταχωρηθεί από τους προµηθευτές. 
 
Κανονισµοί ΕΕ 
 

 
 
R36 Ερεθιστικό 
 
R36  :  Ερεθίζει τα µάτια. 
S1/2 :  Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από τα παιδιά. 
S23  :  Μην αναπνέετε εκνεφώµατα. 
S26 :  Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε τα αµέσως µε άφθονο νερό και  
                        ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
S51  :  Χρησιµοποιείται σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
S46               :  Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε             
                         αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
     
Περιέχει Amyl cinnamal, Citronellol, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, 
Butylphenyl methylpropional, Linalool. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση. 
 
 
 
16 – ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Προσοχή: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ∆ελτίο βασίζεται σε δεδοµένα από 
πηγές τις οποίες θεωρούµε αξιόπιστες. Εν τούτοις δεν αποτελεί εγγύηση για κάποια ειδικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε έχει θέση νοµικά δεσµευτικού συµβολαίου. Το παρόν θα 
ανανεώνεται συνεχώς, όποτε υπάρχουν νέες αξιόπιστες πληροφορίες. 
 
Ηµεροµηνία:  08/11/2010 
Αναθεώρηση: 27/04/2011 
 
Ο προσδιορισµός της ισχύς των δεδοµένων πληροφοριών και συστάσεων αποτελεί 
ευθύνη του χρήστη.  Το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή. Ενδεχοµένως 
να υπάρχουν περαιτέρω κίνδυνοι, πέραν των αναφεροµένων στο παρόν δελτίο 
δεδοµένων ασφαλείας. 
Όταν τα προϊόντα αναµιχθούν µε άλλα υλικά, οι κίνδυνοι και η συµπεριφορά τους 
ενδεχοµένως να διαφοροποιηθούν.  Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται ο χρήστης να 
ενηµερώνει τον χειριστή. 
 


